
 

 

รายงาน 6 เดือน 

           กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
                      สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ดังน้ี 
• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHGROWTH-R) 
• ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGROWTH-D) 
• ชนิดสะสมมูลค่า (LHGROWTH-A) 
• ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHGROWTH-E) 

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะนำเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นท่ีมีอัตราการเติบโตสูง (Growth Stock) ในระยะปานกลางถึงระยะยาว 

  สำหรับเงินทุนส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด      

  กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) ให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น 
รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน 
(Hedging) ในกรณีที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง หรือมีแนวโน้มปรับตัวลดลง โดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

  กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือตราสารที่ เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุน 
ของบริษัทที่ ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารที่มีลักษณะ 
ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า
ที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(Unrated Securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือต่ำกว่าที่สามารถ
ลงทุนได้ (non – investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
ที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น  

  ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ  
ที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง รวมถึง
กฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงนโยบายการลงทุนอื่นใด บริษัท
จัดการจะดำเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

 

 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช โกรท  
 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการ
ดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 มาเพื่อโปรดทราบ 

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงจากระดับ 1,618 จุด ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 สู่ระดับ 1,568 จุด ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2564 หรือ คิดเป็นการปรับตัวลดลงประมาณ 3.09% โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อตลาดคือตัวเลขผู้ติดเช้ือต่อวัน ซึ่งมีทิศทางที่ผ่อน
คลายลงช่วงกลางเดือนสิงหาคม ตลาดปรับตัวลงแรงอีกครั้งช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนจากความกังวลของ Omicron ซึ่งเป็น 
COVID-19 สายพันธ์ใหม่  อย่างไรก็ตามการเร่งฉีดวัคซีนภายในประเทศที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและ Omicron มีแนวโน้ม 
ที่ Fatality rate จะน้อยกว่าสายพันธ์ Delta ส่งผลให้ตลาดมีความคาดหวังต่อการเปิดเมือง และเปิดประเทศ ดังนั้นตลาดยังคงให้
น้ำหนักกับการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยองค์รวมมากกว่าทิศทางที่เข้มงวดขึ้นของนโยบายทางการเงินของธนาคารกลาง
สหรัฐ 

สำหรับมุมมองการลงทุน เรามองว่าแนวโน้มการเปิดประเทศรวมถึงการฉีดวัคซีนมีความคืบหน้าและชัดเจน  
มากขึ้นพอสมควรจึงเห็นว่าหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประเทศและการกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ หรือ Reopening Theme Stock 
นั้นยังคงมีแนวโน้มที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดได้ในระยะกลางถึงยาว โดยเรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาด
หุ้นไทยโดยภาพรวม โดยเฉพาะกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่อย่างกลุ่มธนาคาร ที่จะได้ประโยชน์จากภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น โดยทาง บลจ. ยังคง
ประเมินว่าตลาดหุ้นไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วตั้งแต่ ไตรมาส 2 ปี 2563 และ คาดว่ารัฐบาลจะมีการออกมาตรการดูแลและเยียวยา
เศรษฐกิจจากวงเงินกู้ที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนวัคซีนที่จะทยอยเข้ามาในช่วงปลายปี
และต้นปีหน้าเพื่อเป็น Booster จะมีส่วนสำคัญที่จะผลักดันทำให้สถานการณ์แพร่ระบาดปรับตัวดีขึ้น โดยในระยะสั้นทาง บลจ. 
ยังคงมองเห็นโอกาสในการลงทุนในบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูง ในบางกลุ่มธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบต่อเนื่องจำกัด และ  
จะยังคงรายงานผลประกอบการณ์ออกมาแข็งแกร่งจากลักษณะเฉพาะตัวของธุรกิจ เช่น กลุ่ มที่ได้รับประโยชน์จากการอ่อนค่า 
ของเงินบาท กลุ่มส่งออกที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของอุปสงค์โลกโดยองค์รวมในขณะที่ในระยะกลางทาง บลจ. ยังคงให้
น้ำหนักกับกลุ่มที่ท่ีได้รับประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงในเชิงของโครงสร้างและกลุ่มที่จะฟื้นตัวได้ดีหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ผ่านพ้นไปถึงแม้ทาง บลจ. จะยังคงมองเห็นความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอย่างในเรื่องของผลกระทบของการลดขนาด QE การขึ้น
ดอกเบี้ยของ Fed ปัญหาเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ของ China Evergrande Group และ ปัญหาภายในเรื่องเสถียรภาพ 
ทางการเมือง แต่เรายังคงให้น้ำหนักกับการฟื้นตัวของภาพรวมของเศรษฐกิจ และมองว่าตลาดหุ้นของไทยจะยังคงเป็นเป้าหมาย 
การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเมื่อสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติอีกครั้ง โดยกองทุนยังคงเน้นการลงทุนในหุ้นกลุ่ม โดยเน้น
คุณค่าที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ กลุ่มธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับการเปิดเมืองและเปิดประเทศ และกลุ่มที่มี
โอกาสเติบโตทางธุรกิจสูง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุน ผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นเพื่อผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาวแต่รับความเสี่ยง
ด้านราคาได้ไม่มาก เรายังคงแนะนำให้ทยอยลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัท
ยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป  และหากท่านมีข้อสงสัย
ประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 
หรือท่ีอีเมล lhfund@lhfund.co.th 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดสะสมมูลค่า 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
- เอกสารการวดัผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนนิงานของกองทุนรวม  
  ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 

ข้อมูล ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ 
ชนิดจ่ายเงินปนัผล 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- เอกสารการวดัผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนนิงานของกองทุนรวม  
  ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 

ข้อมูล ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

 
 

 
 
 

- เอกสารการวดัผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนนิงานของกองทุนรวม  
  ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
  

ข้อมูล ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ 
ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 
 

 
 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม   
  ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 

 
 

ข้อมูล ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

รายงานสถานะการลงทนุ การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 
รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 

มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
 

 

อัตราสว่น จ านวนเงินตน้ มูลค่ายตุธิรรม
(%) หรือ จ านวนหุน้/ (บาท)

หน่วย
เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 9.88 28,423,239.45 28,442,232.01
          รวมเงินฝากธนาคาร 9.88 28,442,232.01

หุน้สามัญ
     หมวดธรุกจิการแพทย์

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั(มหาชน) 1.85 239,300.00 5,336,390.00
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 2.12 285,100.00 6,101,140.00

     หมวดธรุกจิขนส่งและโลจิสติกส์
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 2.95 142,000.00 8,484,500.00

     หมวดธรุกจิเงินทุนและหลักทรัพย์
บริษทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 1.34 68,900.00 3,858,400.00
บริษทั เอเซียเสริมกจิลีสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 2.69 193,800.00 7,752,000.00
บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 2.95 433,600.00 8,498,560.00

     หมวดธรุกจิชิ้นส่วนอเิลคทรอนิคส์
บริษทั เค ซี อ ีอเีล็คโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 1.57 49,100.00 4,517,200.00
บริษทั ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 1.23 37,900.00 3,543,650.00

     หมวดธรุกจิเทคโนโลยี
บริษทั อนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 1.76 941,150.00 5,052,845.00
บริษทั เอน็ฟอร์ซ ซีเคียว จ ากดั (มหาชน) 1.08 104,100.00 3,096,975.00

รายละเอียด

รายละเอียดการลงทนุ มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 285,934,636.01       99.35        

เงินฝากธนาคาร 28,442,232.01         9.88          
หุน้สามญั 257,492,404.00       89.47        

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอืน่ ๆ 1,848,650.44          0.64          
มูลค่าทรัพยส์นิสทุธิ 287,783,286.45      100.00      



 

 

12 

 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ) 
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 
 

อัตราสว่น จ านวนเงินตน้ มูลค่ายตุธิรรม
(%) หรือ จ านวนหุน้/ (บาท)

หน่วย
     หมวดธรุกจิเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.76 173,300.00 5,069,025.00
บริษทั โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) 1.02 67,000.00 2,948,000.00
บริษทั เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน) 1.05 74,000.00 3,034,000.00
บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 6.25 87,300.00 17,983,800.00

     หมวดธรุกจิธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1.86 47,300.00 5,344,900.00
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 6.33 138,000.00 18,216,000.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 4.13 97,500.00 11,895,000.00

     หมวดธรุกจิธรุกจิการเกษตร
บริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟดีมลิล์ จ ากดั (มหาชน) 0.70 143,800.00 2,027,580.00

     หมวดธรุกจิบรรจุภัณฑ์
บริษทั เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ ากดั (มหาชน)  1.53 71,000.00 4,402,000.00

     หมวดธรุกจิบริการ
บริษทั เฮลท์ลีด จ ากดั (มหาชน) 0.87 254,900.00 2,498,020.00

     หมวดธรุกจิประกนัภัยและประกนัชีวติ
บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 0.96 95,000.00 2,755,000.00

     หมวดธรุกจิปิโตรเคมแีละเคมภีัณฑ์
บริษทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 1.55 113,800.00 4,466,650.00

     หมวดธรุกจิพลังงานและสาธารณูปโภค
บริษทั กลัฟ ์เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 3.00 219,900.00 8,631,075.00
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 5.05 409,300.00 14,530,150.00
บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 2.10 53,200.00 6,038,200.00
บริษทั พลังงานบริสุทธิ์ จ ากดั (มหาชน) 1.35 47,500.00 3,895,000.00

     หมวดธรุกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 1.44 1,261,300.00 4,137,064.00
บริษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 0.52 180,900.00 1,510,515.00
บริษทั ศุภาลัย จ ากดั(มหาชน) 2.03 279,800.00 5,847,820.00
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 1.46 216,600.00 4,202,040.00

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ) 
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 
อัตราสว่น จ านวนเงินตน้ มูลค่ายตุธิรรม

(%) หรือ จ านวนหุน้/ (บาท)
หน่วย

บริษทั ออริจิ้น พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) 0.48 131,400.00 1,379,700.00
บริษทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จก.(มหาชน) 0.52 172,700.00 1,502,490.00
บริษทัเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 1.00 55,200.00 2,870,400.00

     หมวดธรุกจิพาณิชย์
บริษทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 1.64 60,900.00 4,719,750.00
บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) 2.85 140,000.00 8,190,000.00
บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 0.97 87,300.00 2,793,600.00
บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 1.06 144,600.00 3,051,060.00
บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.99 420,900.00 5,724,240.00

     หมวดธรุกจิวสัดุกอ่สร้าง
บริษทั อสีเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.49 387,400.00 4,300,140.00

     หมวดธรุกจิส่ือและส่ิงพมิพ์
บริษทั แพลน บี มเีดีย จ ากดั (มหาชน) 1.65 758,800.00 4,756,050.00
บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 2.58 344,900.00 7,415,350.00

     หมวดธรุกจิอาหารและเคร่ืองด่ืม
 บริษทั ศรีนานาพร มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน) 2.49 662,600.00 7,156,080.00
บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.90 277,800.00 5,472,660.00
บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 1.44 152,500.00 4,155,625.00
บริษทั เอน็เอสแอล ฟูด้ส์ จ ากดั (มหาชน) 0.95 151,600.00 2,743,960.00
บริษทั เอม็เคเรสโตรองต์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1.94 111,200.00 5,587,800.00
          รวมหุน้สามัญ 89.47 257,492,404.00

รวมเงินลงทนุ 99.36 285,934,636.01
รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสนิอ่ืน ๆ 0.64 1,848,650.44

มูลค่าทรัพยส์นิสทุธิ 100.00 287,783,286.45

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ 
ของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ TRIS Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป 
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น 

ในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
AA มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 
A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์  

ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับ  
ปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจ
ส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะ
หมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ  

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น 
ตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชำระหนี้ได้ 

D เป็นระดับที่ อยู่ ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้  โดยผู้ออกตราสารหนี้ ไม่สามารถชำระด อกเบี้ ยและคืนเงินต้นได้  
ตามกำหนด 

 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพ 

ของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
 
 
 

  

ประเภท ผู้ออก อันดบั มูลค่าตาม
ความน่าเชื่อถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคารธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 28,442,232.01         
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี 
T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับ  

ความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะ
สั้นในระดับที่น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 
T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถ 
ในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่ รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ 

นอกจากกนี้  TRIS Rating ยั งกำหนด “แนวโน้มอันดับ เครดิ ต” (Rating Outlook) เพื่ อสะท้อนความ เป็น ไป ได้  
ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาส 
ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบ  
ต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถ 
ในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 
Positive  หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 

Stable  หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ Fitch Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch  
โดยอันดับความน่าเช่ือถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเช่ือถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบ 
กับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออก 
หรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ในประเทศไทย  
โดยระดับความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับ  
ความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็
ดีมีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถใน
การชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับ  
ความน่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกว่า 
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BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย  
การชำระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถ 
ในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  
ในประเทศไทย การปฏิบัติตามเง่ือนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน  
แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ ในระดับหนึ่ งเท่ านั้น  และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลา 
อย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ข้ึนอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  
ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและ  
การพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

D(tha) อันดับความน่าเช่ือถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้  
ในปัจจุบัน 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถข้ันสูงสุดในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเช่ือถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเช่ือถือ 
ที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับ
ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” 
แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับ  
ที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่าเช่ือถือ
ดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับ  
ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่ แน่นอนมากขึ้น ไปตามความ เปลี่ ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ ได้ รับ  
การจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีสูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่ แน่นอน 
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว 
จะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะสั้น 

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ ไม่แน่นอนสูง 
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน 
ทางการเงินข้ึนอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น 
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

เครื่องบ่งช้ีพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออก
จากการจัดอันดับความน่าเช่ือถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือ
สำหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเช่ือถือขึ้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับทีต่่ำกว่า “CCC (tha)” 

สำหรับอันดับความน่าเช่ือถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเช่ือถือ  
ในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือจะถูกใช้เพื่ อแจ้ง 
ให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเช่ือถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งช้ีแนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเช่ือถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งช้ี
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเช่ือถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเช่ือถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น  
ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 
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รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

 
 
 
 

 
รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน 

มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ -                      -               
(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 28,442,232.01         9.88             

หรือบริษทัเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่ังจ่าย/รับอาวลั/ค้ าประกนั
(ค) ตราสารทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถืออยูใ่นอนัดับทีส่ามารถ -                      -               

ลงทุนได้ (Investment grade)
(ง) ตราสารทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถืออยูใ่นอนัดับต่ ากวา่อนัดับที่ -                      -               

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไมม่ ีRating

ล าดบั ชื่อยอ่ ร้อยละของเงินลงทนุ
1 KBANK 6.33
2 ADVANC 6.25
3 PTT 5.05
4 SCB 4.13
5 GULF 3.00
6 BAM 2.95
7 AOT 2.95
8 CPALL 2.85
9 ASK 2.69
10 AS 2.58

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)
บริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)

บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)

ชื่อหลกัทรัพย์

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)
บริษทั กลัฟ ์เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน)
บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)
บริษทั ซี.พ.ีออลล์  จ ากดั (มหาชน)
บริษทั เอเซียเสริมกจิลีสซ่ิง จ ากดั (มหาชน)

บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุม่ตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV 
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

วนัท่ี รายละเอียด การด าเนินการแก้ไข 
  

 
 

 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่  website  
ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th 
 
 
 

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช โกรท มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2564 ตามรายชื่อ ดังนี้ 

- บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website  
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด www.lhfund.co.th และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
www.sec.or.th 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัททีใ่หผ้ลประโยชน์ บทวิเคราะหแ์ละ
ข้อมูลข่าวสาร

จดัเยีย่มชม
บริษัท

สมัมนา เหตผุลในการรับผลประโยชน์

บริษทัหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากดั ✓ ✓ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษทัหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จ ากดั ✓ ✓ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษทัหลักทรัพย์ ฟนิันเซีย ไซรัส จ ากดั ✓ ✓ ✓ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษทัหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศ ✓ ✓ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ✓ ✓ ✓ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษทัหลักทรัพย์ ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) ✓ ✓ ✓ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษทัหลักทรัพย์ ภัทร จ ากดั (มหาชน)

✓ ✓ ✓ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษทัหลักทรัพย์ เมย์แบงก ์กมิเอง็ (ประเทศ ✓ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษทัหลักทรัพย์ ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) ✓ ✓ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษทัหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั ✓ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษทัหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากดั (มหาชน) ✓ ✓ ✓ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษทัหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั ✓ ✓ ✓ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษทัหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั ✓ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษทัหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) ✓ ✓ ✓ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษทัหลักทรัพย์ เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) ✓ ✓ ✓ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษทัหลักทรัพย์ ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั ✓ ✓ ✓ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษทัหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)✓ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษทัหลักทรัพย์พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) ✓ ✓ ✓ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษทัหลักทรัพย์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ✓ ✓ ✓ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษทัหลักทรัพย์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ✓ ✓ ✓ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษทัหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั ✓ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษทัหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ✓ ✓ ✓ เพือ่ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย ์
ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที ่30 พฤศจิกายน 2564 

 

 
     หมายเหตุ : รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

 
 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

 

 

 
 

  

ล าดบั ชื่อบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า
(บาท)

อัตราสว่น
(%)

1 บริษทัหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากดั (มหาชน) 365,352.01 8.56
2 บริษทัหลักทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  103,502.03 2.43
3 บริษทัหลักทรัพย์ เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 290,439.57 6.81
4 บริษทัหลักทรัพย์ ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั  59,131.81 1.39
5 บริษทัหลักทรัพย์ ฟนิันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)  647,263.64 15.17
6 บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 309,989.01 7.26
7 บริษทัหลักทรัพย์ เกยีรตินาคินภัทร จ ากดั (มหาชน) 745,639.82 17.47
8 บริษทัหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  919,237.69 21.54
9 บริษทัหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 489,928.06 11.48
10 บริษทัหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 4,161.40 0.10
11 บริษทัหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 225,450.45 5.28
12 บริษทัหลักทรัพย์ ทิสโก ้จ ากดั  106,898.88 2.51

4,266,994.37 100.00รวม

ชื่อกองทนุ PTR

กองทนุเปดิ แอล เอช โกรท 3.9513
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใชจ่้ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุน* จ านวนเงนิ

Fund's Direct Expenses (หน่วย : พนับาท) เรยีกเกบ็จรงิ ตามโครงการ*

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 1,978.57 0.693 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 45.94 0.016 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 245.14 0.086 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.94, 0.81

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 32.59 0.011 ตามที่จ่ายจรงิ

ค่าที่ปรกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 0.00 0.000 ตามที่จ่ายจรงิ

ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 64.08 0.022 ตามที่จ่ายจรงิ

รวมค่าใชจ่้ายทัง้หมด** 2,366.32 0.828

ค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 4,266.99 1.495 ตามที่จ่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั(ถา้ม)ี

** ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิชนดิจ่ายเงนิปนัผลและชนดิช่องทางอิเลก็ทรอนกิส์ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.94

    ชนดิสะสมมลูค่า ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81

*** ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์ และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ที่เกดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
 

 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายุตธิรรม 257,492,404.00
เงนิฝากธนาคาร 28,423,239.45
ลกูหนี้จากเงนิปนัผลและดอกเบี้ย 125,353.45
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัช ี- สุทธิ -                            
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 24,729,879.07             
สนิทรพัย์อื่น -                            
รวมสนิทรพัย์ 310,770,875.97

หนี้สนิ
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 557,391.57                 
เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 22,340,218.29             
เจา้หนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 67,178.50                   
หนี้สนิอื่น 22,801.16                   
รวมหนี้สนิ 22,987,589.52             
สนิทรพัย์สุทธิ 287,783,286.45

สนิทรพัย์สุทธิ
ทุนที่ไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 194,133,384.42           
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล 47,002,274.73
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน 46,647,627.30
สนิทรพัย์สุทธิ 287,783,286.45

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
สนิทรพัย์สุทธต่ิอหน่วยที่ค านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 16.9917                     
ชนดิจ่ายเงนิปนัผล 9.6041                       
ชนดิช่องทางอิเลก็ทรอนกิส์ 15.1431                     
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 16.9096                     

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 13,332,273.6566         
ชนดิจ่ายเงนิปนัผล 5,649,959.6152           
ชนดิช่องทางอิเลก็ทรอนกิส์ 174,074.1130             
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 257,030.9968             

19,413,338.3816         
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

  

ช่ือย่อ จ ำนวนหน่วย / 

มูลค่ำที่ตรำไว้

 มูลค่ำยุติธรรม 

(บำท)

อัตรำส่วนของ

มูลค่ำยุติธรรม

(%)

อัตรำดอกเบีย้ วันครบก ำหนด

  

หุ้นสามญั   

เงินทนุและหลกัทรัพย์

บริษัท เอเซียเสริมกิจลสีซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ASK           193,800.0000             7,752,000.00 3.01 -

บริษัทบริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) BAM           433,600.0000             8,498,560.00 3.30 -

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) MTC             68,900.0000             3,858,400.00 1.50 -

เทคโนโลยี

บริษัท อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) INSET           762,600.0000             4,499,340.00 1.75 -

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จ ากดั (มหาชน) SECURE           104,100.0000             3,096,975.00 1.20 -

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ADVANC             87,300.0000           17,983,800.00 6.98 -

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) DTAC             67,000.0000             2,948,000.00 1.15 -

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบวิชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) SIS             74,000.0000             3,034,000.00 1.18 -

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) SYNEX           173,300.0000             5,069,025.00 1.97 -

การแพทย์

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) BCH           285,100.0000             6,101,140.00 2.37 -

บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) BDMS           239,300.0000             5,336,390.00 2.07 -

ขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) AOT           142,000.0000             8,484,500.00 3.30 -

ชิน้สว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน) HANA             37,900.0000             3,543,650.00 1.38 -

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) KCE             49,100.0000             4,517,200.00 1.75 -

ธนาคาร

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL             47,300.0000             5,344,900.00 2.08 -

ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) KBANK           138,000.0000           18,216,000.00 7.07 -

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) SCB             97,500.0000           11,895,000.00 4.62 -

ธุรกิจการเกษตร

บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล์ จ ากดั (มหาชน) TFM           143,800.0000             2,027,580.00 0.79 -

บรรจภุณัฑ์

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) SCGP             71,000.0000             4,402,000.00 1.71 -

บริการ

บริษัท เฮลท์ลดี จ ากดั (มหาชน) HL           254,900.0000             2,498,020.00 0.97 -

ประกนัภยัและประกนัชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) BLA             95,000.0000             2,755,000.00 1.07 -

หลกัทรัพย์จดทะเบยีน
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
 

 
 

ช่ือย่อ จ ำนวนหน่วย / 

มูลค่ำที่ตรำไว้

 มูลค่ำยุติธรรม 

(บำท)

อัตรำส่วนของ

มูลค่ำยุติธรรม

(%)

อัตรำดอกเบีย้ วันครบก ำหนด

ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) IVL           113,800.0000             4,466,650.00 1.73 -

พลงังานและสาธารณูปโภค

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) EA             47,500.0000             3,895,000.00 1.51 -

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) GULF           219,900.0000             8,631,075.00 3.35 -

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT           409,300.0000           14,530,150.00 5.64 -

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) PTTEP             53,200.0000             6,038,200.00 2.35 -

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) AMATA           216,600.0000             4,202,040.00 1.63 -

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) AP           172,700.0000             1,502,490.00 0.58 -

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) CPN             55,200.0000             2,870,400.00 1.11 -

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) LH           180,900.0000             1,510,515.00 0.59 -

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) ORI           131,400.0000             1,379,700.00 0.54 -

บริษัท ศุภาลยั จ ากดั(มหาชน) SPALI           279,800.0000             5,847,820.00 2.27 -

บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) WHA        1,261,300.0000             4,137,064.00 1.61 -

พาณิชย์

บริษัท คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) COM7             60,900.0000             4,719,750.00 1.83 -

บริษัท ซี.พี.ออลล์  จ ากดั (มหาชน) CPALL           140,000.0000             8,190,000.00 3.18 -

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) CRC             87,300.0000             2,793,600.00 1.09 -

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) HMPRO           420,900.0000             5,724,240.00 2.22 -

บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) RS           144,600.0000             3,051,060.00 1.18 -

วัสดุกอ่สร้าง

บริษัท อีสเทิร์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) EPG           387,400.0000             4,300,140.00 1.67 -

สือ่และสิง่พิมพ์

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) AS           344,900.0000             7,415,350.00 2.88 -

บริษัท แพลน บ ีมีเดีย จ ากดั (มหาชน) PLANB           677,500.0000             4,403,750.00 1.71 -

บริษัท แพลน บ ีมีเดีย จ ากดั (มหาชน)- อาร์ PLANB-R             54,200.0000                352,300.00 0.14 -

อาหารและเคร่ืองดื่ม

บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) M           111,200.0000             5,587,800.00 2.17 -

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) MINT           152,500.0000             4,155,625.00 1.61 -

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ ดส์ จ ากดั (มหาชน) NSL           151,600.0000             2,743,960.00 1.07 -

บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติง้ จ ากดั (มหาชน) SNNP           662,600.0000             7,156,080.00 2.78 -

บริษัท ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) TU           277,800.0000             5,472,660.00 2.13 -

ใบส าคัญแสดงสทิธิ     

เทคโนโลยี

บริษัท อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) INSET-W1           178,550.0000                553,505.00 0.21 - 31 ตุลาคม 2566

สือ่และสิง่พิมพ์

บริษัท แพลน บ ีมีเดีย จ ากดั (มหาชน) PLANB-W1             27,100.0000                               -   0.00 - 30 ธันวาคม 2567

        257,492,404.00 100.00

  257,492,404.00 100.00

รวม หลกัทรัพย์จดทะเบยีน

รวมเงนิลงทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

รายไดจ้ากการลงทุน
รายไดเ้งนิปนัผล 2,500,217.89                  
รายไดจ้ากดอกเบี้ย 19,423.20                      
รายไดอ้ื่น -                               

รวมรายได้ 2,519,641.09                  
ค่าใชจ่้าย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ                                                                               1,978,573.69                  
ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์                                                                       45,944.05                      
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน                                                                              245,144.79                    
ค่าสอบบญัชี 32,588.64                      
ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ในการด าเนนิโครงการ 4,333,991.55                  

รวมค่าใชจ่้าย 6,636,242.72
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ (4,116,601.63)
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่เกดิขึ้นทัง้สิ้น 24,768,468.26                
ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่ยงัไมเ่กดิขึ้นทัง้สิ้น (15,630,123.18)

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนที่เกดิขึ้นและยงัไมเ่กดิขึ้น 9,138,345.08
การเพิม่ขึ้น(ลดลง) ในสนิทรพัย์สุทธจิากการด าเนนิงาน 5,021,743.45

การเพิม่ขึ้นในสนิทรพัย์สุทธจิากการด าเนนิงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 3,962,538.23
ชนดิจ่ายเงนิปนัผล 974,751.27                    
ชนดิช่องทางอิเลก็ทรอนกิส์ (4,490.49)
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 88,944.44                      

5,021,743.45


